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Signatura de l’acord sobre nocturnitat, vals de roba, comandaments i 
mesures per a l’escala de suport del cos de Mossos d’Esquadra 

 
 

Avui hem estat convocats per signar l’acord que us adjuntem a aquest comunicat i l’hem 
signat!. 
 
Al CAT hem valorat que tot el que inclou aquest acord son millores, algunes d’elles 
reclamades a cada Consell de la Policia per part nostra, doncs a pesats no ens guanya 
cap altre organització. Fa anys que reclamàvem que el dret a deixar de fer el torn de 
nit als 55 anys fos un DRET, i no una mera possibilitat. També feia anys que 
reclamàvem finalitzar amb l’entrega del patètic val de roba (de Macson o de 
l’empresa que fos), volíem una indemnització econòmica i que cada agent es compri la 
roba allà on vulgui. Avui, aquestes dues reivindicacions han estat parcialment 
resoltes, i diem parcialment perquè sempre hem defensat poder deixar de fer nits 
als 50 anys, i no als 55, per tant, seguirem lluitant per rebaixar l’edat, però de moment 
ja tenim al sac els 55. El mateix passa amb l’import del val de roba, fa temps que cal 
posar-lo al dia, 250€ bruts es queden curts per un any de treball de paisà, però com a 
mínim ja no seran 200€ d’una botiga cara i amb poca oferta de roba femenina. Lluitarem 
per augmentar aquest import, arguments no ens en faltaran, només cal donar una 
ullada als preus normals de roba “casual”, la que majoritàriament trien els companys que 
realitzen el servei de paisà, per entendre que els 250€ son una ajuda, però no paguen, 
ni de bon tros, dos conjunts sencers (un d’hivern i un d’estiu, amb el seu corresponent 
calçat). 
 
En resum, signem un acord que millora les condicions de treball actuals, que obre la 
porta a un tímid torn fix, de moment de nit, i que classifica i actualitza determinats llocs 
de comandament sense que cap d’aquests en surti perjudicat. Al CAT seguirem lluitant 
per millorar les condicions laborals, encara ens queden moltes coses per aconseguir, fins 
i tot en els camps que avui hem signat. Seguirem insistint i fent-nos pesats, sabedors 
que els arguments estan al nostre favor! 
 
Podeu consultar l’Acord en aquest enllaç. 
 

 
Ara més que mai, SALUT!!! 
 
 
CATalunya, 03 de març de 2022 

http://www.elsindi.cat/wpCom/Acord030322.pdf

